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BRIGADISTA VOLUNTÁRIO DE INCÊNDIO - BRI 
 

Objetivo Geral 
 

Capacitar o servidor como Brigadista Voluntário para que, em caso de emergência real 
no local de trabalho, proceda de maneira adequada, no auxílio ao bombeiro (militar ou 
civil), atendendo à Resolução da Subsecretaria de estado e Defesa Civil-RJ, nº 279 de 
11.01.2005, artigo 25. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar o servidor a executar os procedimentos básicos de Prevenção e Combate 
à Incêndio (incluindo escape); 

 Fornecer Noções de Primeiros Socorros; 
 

Metodologia 
 

Aulas expositivas, ministradas pelos Bombeiros-Militares da DGSEI-DESEP-
DICIN/TJERJ, com uso de apostila, apresentação de vídeos, aplicação das técnicas de 
primeiros socorros em manequins e exposição de materiais. 

Aulas práticas de treinamento de noções de primeiros socorros, com utilização de 
manequins de treinamento: lactente, criança e adulto (de propriedade da DGSEI-
DESEP-DICIN) e instrução em que os serventuários terão contato com os 
equipamentos referidos nas aulas teóricas, tais como extintores e mangueiras de 
incêndio. A parte de extinção de incêndio será realizada, sempre que possível, no 
quartel de bombeiros mais próximo do local onde estará sendo realizado o Curso. 

 

Conteúdo Programático 
 

 Grandes Incêndios; 

 Combustão; 

 Fogo e Incêndio; 

 Triângulo do Fogo; 

 Pontos Notáveis da Combustão; 

 Propagação do Fogo; 

 Causas de Incêndio; 

 Prevenção de Incêndio; 

 Métodos de Extinção de Incêndio; 

 Classes e Agentes Extintores de Incêndio; 

 Gás: GLP, GN e GNV; 

 Raios; 

 Equipamentos de Combate a Incêndio; 

 Resposta Fisiológica e Comportamento Humano em Situações de Emergência; 

 Escape; 

 Vídeos de Grandes Incêndios com abordagem ao World Trade Center, estudo 
das ações tomadas nos edifícios Andraus, Joelma e Andorinhas e na Boate Kiss. 
Treinamento Prático de evacuação do prédio para o ponto de encontro, simulando 
situações de perigo iminente, com análise do conhecimento adquirido pelo 
aluno/servidor. 

 Avaliação da cena; 

 Bioproteção; 

 Suporte Básico da Vida; 

 Parada Cardiopulmonar; 
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 Engasgos; 

 Fraturas; 

 Atropelamento; 

 Extricação; 

 Imobilização; 

 Hemorragia; 

 Queimadura; 

 Choque elétrico; 

 Envenenamento; 

 Animais Peçonhentos; 

 Parte Prática com a utilização de manequins, com análise do conhecimento 
adquirido pelo servidor, em várias ocasiões de socorros de urgência. 

 

Referências 
 

ABNT, NBR 14276 que normatiza o “Programa de Brigada de Incêndio”. 
 

Apostila elaborada pela DGSEI-DESEP-DICIN. 
 

Manual Básico de Bombeiro Militar, Volumes I e II, elaborado pela Diretoria Geral de 
Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
 

SIDAI – Sistema Digital de Apoio à Instrução, elaborada pela 3ª Seção do Estado Maior 
Geral do CBMERJ (contém materiais técnicos específicos para a instrução de 
bombeiros, incluindo arquivos em Word, Power Point, Excel, englobando apostilas, 
manuais técnicos, transparências, apresentações e etc., compatíveis com o Microsoft 
Office). 
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